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Akce v obci
Rekonstrukce elektrických rozvodů
Likvidací betonových sloupů dne 24. 5. byla
ukončena rekonstrukce elektrických rozvodů v ulicích Na Husánku a Na Kopečku včetně prostoru
od č. p. 26 k č. p. 103. Výkopové práce byly zahájeny již 19. 2. – následující týdny však přinesly
silné mrazy a termín dokončení akce se tak posunul.
Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 3. 5. obec
vznesla námitky – důvodem byly špatně provedené úpravy dotčených pozemků a vjezdů k domům.
Se stavbyvedoucím byla řešena i otázka chodníků
v ulici Na Husánku – zde obec uplatnila požadavek
na záruku bezplatných oprav v případě propadu betonové dlažby. Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydal 23. 5. Stavební úřad v Městci Králové.
Hřbitov
Je plánována výstavba obslužné komunikace
v prostoru hřbitova (zámková dlažba od vrat k márnici). V současné době obec připravuje položkový
rozpočet a podklady na opravu hřbitovní zdi (obec
požádá o dotaci z fondů Ministerstva zemědělství).
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Byla provedena výměna osvětlovacích těles
u všech stožárů v ulicích Malá Strana a Vrátková.
Betonové stožáry jsou natřené šedou barvou, došlo také k výměně krinolín. Instalací nového sloupu
u č. p. 107 dne 1. 6. byla ukončena rekonstrukce
osvětlení v celé obci.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Výměnou vrat u garáže pro hasičskou stříkačku
byla ukončena rekonstrukce vnitřních prostor budovy. V objektu byla provedena výměna elektrických
rozvodů a osvětlení, zbrojnice je připojena na vodovodní a plynovodní řad – v provozu je nové plynové topení. V místnostech došlo k opravě omítek,
výměně podlah a všude bylo vymalováno. Většinu
prací vykonali ve svém volném čase a zdarma místní hasiči.

Rekonstrukce chodníků
Smlouva o poskytnutí dotace ze Středočeského
Fondu obnovy venkova byla starostou podepsána
a předána Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Převod finančních prostředků ve výši 226 000 Kč
na účet obce byl již proveden. Většina nákladů na
rekonstrukci chodníků a vjezdů od č. p. 40 k č. p.
112 tak bude uhrazena z obecního rozpočtu. Akce
byla zahájena 11. 6. výkopy u autobusové zastávky.
Rekonstrukce bývalé školy
V 1. třídě byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů, výměna osvětlovacích těles a oprava omítek (oškrabání na základ, lepidlo s perlinkou, oštukování celé místnosti, vymalování). Je
objednaná firma na obnovení povrchu parketové
podlahy. V bývalé dílně byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů, došlo k výměně okna
a dveří – byly opraveny omítky v místnosti (stejně
jako v 1. třídě). Zároveň byla dokončena instalace
elektrických rozvodů a nového osvětlení v půdním
prostoru školy a u přístupového schodiště. Dveře
na půdu byly vyměněny, omítky u schodiště jsou
opraveny. Budova bývalé školy byla geodeticky zaměřená a geometrické plány byly předány Katastrálnímu úřadu v Nymburce. Stavební úřad v Městci Králové schválil pasport objektu. Architekt nyní
zpracovává projekt přestavby 2. třídy na kulturní
centrum a položkový rozpočet stavebních prací.
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Zastupitelstvo obce
Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Občané, kteří mají zveřejněné osobní údaje, k tomuto dali
písemný souhlas. Úplná znění dokumentů jsou uložena v archívu obecního úřadu.

Z jednání zastupitelstva obce dne 23. 4.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 3. 2018.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 02/2018 k 31. 3. 2018.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje provedli kontrolu 18. 4. 2018 – nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
*Obec podala žádost o zřízení 2 pracovních míst v rámci Veřejně prospěšných prací. Nebyli k dispozici
žádní pracovníci a Úřad práce v Nymburce proto smlouvu s obcí neuzavřel. Obcí byla podána nová
žádost o zřízení 1 pracovního místa.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o přípravě rekonstrukce chodníků v Poděbradské ulici.
*Zastupitelstvo projednalo výstavbu nové autobusové čekárny. Přítomným byly představeny vybrané
návrhy autobusových čekáren. Zastupitelstvo schválilo variantu č. 1 (výrobce firma Vendula
Nosálková Zábřeh – typ 1). Zastupitelstvo dále schválilo návrh na likvidaci stávající autobusové
čekárny před č. p. 40 – zde dojde k vybudování nástupního ostrůvku a k přípravě plochy pro novou
čekárnu.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o přípravě výstavby komunikace v prostoru hřbitova
a informaci o přípravě opravy hřbitovní zdi.
*Nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR, vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Starosta
seznámil přítomné s uvedenou problematikou a podal informace o činnosti Obecního úřadu v této
věci. Vše je řešeno ve spolupráci s Městským úřadem Poděbrady, analýzu u Obecního úřadu provádí
firma Ernst & Young Praha.
*Starosta informoval o jednání Valné hromady Svazku obcí Ny‑Ko, konané 22. 3. v Kolíně. Vzhledem
k plánovanému navýšení poplatku za uložení odpadů na skládku je nutné uvažovat o zvýšení
poplatku za likvidaci odpadů v obci. V obci stoupá množství tříděného odpadu (plast, papír, sklo).
V roce 2018 došlo ke zvýšení ceny za likvidaci domovních odpadů o jednu třetinu (firma NYKOS).
Starosta navrhl možné varianty řešení situace v odpadovém hospodářství pro další období.
- Ponechat výši poplatků na současných 500 Kč. Dojde však k dalšímu navýšení nákladů pro obec.
- Zachování stávajícího systému se zvýšením poplatku na 700 Kč.
- Zavedení střídavého čtrnáctidenního svozu: jeden týden směsný komunální odpad, druhý týden
bioodpad.
- Zavedení systému tří popelnic: komunální odpad, bioodpad, plasty.
*Starosta seznámil se zněním rozsudku Krajského soudu v Praze ze 17. 1. 2018. Krajský soud potvrdil
rozsudek Okresního soudu v Nymburce ze dne 17. 8. 2017, kterým byla zamítnuta žaloba Květoslava
Švarce z Městce Králové (obec měla podle žaloby odstranit vodovod a asfaltovou komunikaci
Vrátková z pozemku parc. č. 150/4). Švarc je povinen zaplatit obci náhradu nákladů řízení.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o rekonstrukci veřejného osvětlení. informaci o rekonstrukci
elektrických rozvodů v ulicích Na Husánku a Na Kopečku.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o rekonstrukci v budově bývalé školy.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o přípravě změny územního plánu. Obec podepsala smlouvu
o dílo se zhotovitelem Ing. arch. Ladislavem Barešem z Prahy. Architekt zajistí stanoviska dotčených
orgánů.
*Obec má schválený Pasport místních komunikací. Byla zahájena správní řízení o zařazení komunikací
U hasičské zbrojnice, Malá Strana a Fialova ulice do kategorie místních komunikací.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o přípravě akce Odbahnění vodní plochy u žehuňské silnice
(tzv. rybníčku).
*Zastupitelstvo schválilo Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo schválilo návrh, aby Obec Dlouhopolsko zastupoval na řádné valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Nymburk dne 24. 5. v Poděbradech starosta obce.
Z jednání zastupitelstva obce dne 11. 6.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 5. 2018.
*Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2017 – bez výhrad.
*Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku obce za rok 2017.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o ukončení správního řízení o zařazení komunikací Vrátková
ulice, Fialova ulice, Malá Strana a U hasičské zbrojnice do kategorie místních komunikací. Bylo
zahájeno správní řízení o zařazení komunikace K Zahradám do kategorie místních komunikací.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o dovolání Květoslava Švarce z Městce Králové k Nejvyššímu
soudu ČR proti rozsudku Krajského soudu v Praze (ze dne 17. 1. 2018). Starosta seznámil
s vyjádřením Obce Dlouhopolsko k uvedenému dovolání.
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*Počet členů zastupitelstva pro příští volební období byl stanoven na 7.
*Starosta informoval o setkání Dopravního sdružení svazku obcí Nymburska dne 26. 4. v Poděbradech.
Zástupci obcí a dopravců projednali otázku dopravní obslužnosti v okrese Nymburk včetně přípravy
nových smluv pro zajištění autobusové dopravy.
*Zastupitelstvo schválilo Směrnici obce pro ochranu osobních údajů.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Závěrečnou zprávu o zpracování analýzy dopadů GDPR na obec
(zpracovatel Ernst & Young Praha)
*Pověřencem obce pro ochranu osobních údajů byla jmenována Advokátní kancelář
Vlček & Partners, s. r. o. Plzeň.
*Zastupitelstvo schválilo Plán implementace Obecního úřadu.
*Zastupitelstvo schválilo Koncepci ochrany osobních údajů obce.
*Zastupitelstvo schválilo Informační memorandum obce.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o ukončení rekonstrukce elektrických rozvodů v ulicích
Na Husánku a Na Kopečku, informace o dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v obci,
informace o zahájení rekonstrukce chodníků v Poděbradské ulici, informace o autobusové čekárně
a informace o úklidu prostoru skládky v Úvozu.
*Úřad práce v Nymburce uzavřel s obcí Dohodu o zřízení 1 pracovního místa v rámci Veřejně
prospěšných prací.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o přípravě změny územního plánu obce.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Plán obce při vzniku krizových a mimořádných událostí.
*Zastupitelstvo schválilo dokumentaci Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob v obci.
*Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018 – Požární řád obce.
*Zastupitelstvo schválilo Řád ohlašovny požáru.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Dokumentaci obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období
stavu ohrožení státu a válečného stavu.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí dokumentaci Typy krizových plánů obce.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Vojtěcha Dömeho č. p. 40 o pronájem části pozemku parc. č. 142 za
účelem parkování služebního vozidla.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Bohumila Knytla č. p. 128 o pronájem části pozemku parc. č. 263/2.

MDŽ
Druhým rokem se u nás slavilo
MDŽ. Pro všechny maminky, babičky,
tetičky bylo 11. 3. připraveno
posezení v budově školy. Nechybělo
bohaté občerstvení, díky všem našim
pekařinkám, které donesly ochutnat
svoje výrobky. Akci zpestřil pan
Novák z Velkých Výklek, který hrál
na harmoniku a jeho dvě vnučky ho
doprovázely zpěvem. Po veselém
odpoledni si každá oslavenkyně domů
odnášela kytičku a sladký kousek.
Za organizátorky 				
			
Veronika Knytlová

Záškodník v naší obci a ne jeden
Jistě jste si mnozí všimli, že se snažíme o kulturní dění v naší obci, ale bohužel jsme
některým spoluobčanům „trnem v oku“. Během roku pořádáme plno akcí, všechno nám dá
spousty práce a starostí zařídit, aby to klaplo jak má. A aby se mohl každý dozvědět o naší
akci, roznášíme pozvánky a také lepíme plakáty na autobusovou zastávku a na reklamní
plochu u obecního úřadu, kde bývají vyvěšeny různé pozvánky. Bohužel, vždy ještě než naše
akce začne je plakát stržen. V dnešní chytré době, kdy existují různé „vychytávky“ v podobě
fotopastí a videokamer do aut není problém zjistit, komu taková to činnost strhávání plakátů
dělá radost. Všechny akce chystáme pro Vás, abyste si užili hezké odpoledne, zasmáli se,
pobavili, dali si něco dobrého k snědku. A i přes překážky se nedáme a budeme akce pořádat
dál.
									
Za organizátorky Martina Knytlová
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Sportovníklub
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Před zahájením jarní části sezóny 2017/2018 jsme získali tři nové hráče: z TJ Vendryně přestoupil Michal
Martínek, z SK Malešov Tomáš Kvěch a z TJ Union Hradčany Luboš Kozák.
25. 3. = Vrbice – Dlouhopolsko = 1:3 (1:2) – 2x Skopal, Shaklein
Úvod zápasu patřil domácím, kterým pomáhal i vítr – již ve 2. minutě se centr do pokutového území stočil do
„šibenice“ naší branky. Hra se poté vyrovnala a dokázali jsme využít rychlé protiútoky: Shaklein v 15. a Skopal ve
28. minutě pronikli sami před brankáře a bez problémů skórovali. Ve druhém poločasu jsme hráli po větru a domácí měli problémy s našimi rychlými útočníky. Skopal v 58. minutě sám před brankářem nezaváhal, další šance
likvidoval výborný gólman domácích (Skopal 2x a Franěk sami před brankářem). Velkou šanci zahodila i trojice
Jindra, Shaklein a Jakub Kříž – míč po přečíslení obrany skončil mimo branku.
31. 3. = Dlouhopolsko – Hrubý Jeseník B = 1:1 (1:0) – Skopal
Začátek utkání patřil hostům, postupně se však hra vyrovnala a v 15. minutě Skopal po centru Pecena otevřel
skóre utkání. Ve druhé části hry byli hosté lepší, našim se nedařilo a nedokázali jsme využít ani jasných šancí
(Shaklein 3x sám před brankou). Hosté vyrovnali v 63. minutě po průniku středem obrany. Vynikající brankář Šafařík zlikvidoval několik příležitostí soupeře (ještě v 90. minutě chytil střelu hlavou z 10 m) a zajistil spravedlivou
remízu. Dohrávali jsme od 83. minuty v deseti – důvodem bylo zranění Skopala.
8. 4. = Rožďalovice B – Dlouhopolsko = 0:1 (0:0) – Pecen
Domácí měli po celé utkání častěji míč na svých kopačkách, ale jejich střely směřovaly mimo branku a naše
obrana je nepouštěla do vyložených šancí. Na konci obou poločasů měl soupeř výhodu několika rohových kopů,
ale ani s tím jsme problémy neměli. My jsme v prvním poločasu několikrát zahrozili z rychlých protiútoků (Kvěch
a Akchurin sami před brankářem). Ve druhé části hry jsme neproměnili několik příležitostí, když naši hráči pronikali do otevřené obrany soupeře. Až v 76. minutě Akchurin obešel obránce a jeho přihrávku poslal do odkryté
branky Pecen.
14. 4. = Mcely – Dlouhopolsko = 9:0 (6:0)
Do zápasu jsme nastoupili v devíti, tým doplnili až v 7. minutě další dva hráči. Domácí toho využili a po našich
chybách ve 2. a v 5. minutě získali uklidňující náskok. Nedařilo se celému týmu včetně brankáře, soupeř využil
téměř všechny příležitosti a skóre narůstalo (další branky padly v 31., 34., 36., 45., 53., 77. a 87. minutě).
21. 4. = Dlouhopolsko – Křečkov B = 2:0 (1:0) – Skopal, Akchurin
V prvním poločasu jsme měli územní převahu, ve druhé části zápasu se hrálo spíše ve středu hřiště. V 19. minutě
nám Skopal střelou ze 30 metrů (míč se odrazil od tyče do branky) zajistil vedení. O dvě minuty později Javorskému brankář chytil pokutový kop. Svoji chybu Javorský napravil ve 49. minutě, kdy zneškodnil pokutový kop
soupeře. Následovaly dvě vyložené šance našich, ale Siegl ani Kozák sami před brankářem neskórovali. V 53.
minutě Akchurin prokličkoval obranou, obešel i brankáře a střílel do prázdné branky = 2:0. Třetí pokutový kop
v utkání neproměnil v 65. minutě Akchurin – brankář vystihl jeho nepřesnou střelu.
29. 4. = Dymokury B – Dlouhopolsko = 5:1 (1:0) – Jan Kvěch
Do zápasu jsme nastoupili pouze v deseti, proto měli domácí po celé utkání převahu a navíc dokázali využít chyb
naší obrany. K výsledku přispěl i nepřesný rozhodčí, který nám ve 32. minutě neuznal regulérní gól pro údajný
ofsajd a v 75. minutě nařídil penaltu za faul, který se udál ještě před pokutovým územím. Domácí vedli od 23.
minuty po střele z trestného kopu a navíc ve 47. minutě Fraňkovi brankář chytil pokutový kop. Další branky jsme
inkasovali v 61. a 75. minutě. Na 3:1 snížil Jan Kvěch po rohovém kopu střelou z 20 metrů v 76. minutě, soupeř
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však odpověděl góly v 77. a 84. minutě. Nedařilo se nám využít rychlých protiútoků (Franěk 3x sám před brankářem, Akchurin 2x těsně minul branku).
5. 5. = Dlouhopolsko – Netřebice = 0:2 (0:2)
Na Netřebice se nám dlouhodobě nedaří a potvrdil to i tento zápas. Již v 6. minutě jsme prohrávali po trestném
kopu 0:1, druhý gól padl po chybě stopera ve 23. minutě. Hosté byli lepším týmem a dokázali těžit z našich chyb –
ve 27. minutě trefili i tyč. Tyč nastřelil také Akchurin ve 34. minutě.
13. 5. = Sány/Opolany B – Dlouhopolsko = 1:4 (0:1) – 3x Franěk, vlastní
V 1. poločasu jsme hráli proti silnému větru, domácí měli mírnou převahu a oba týmy nevyužily několika šancí –
Akchurin i Franěk sami před brankářem (Franěk trefil břevno). Ve 26. minutě Franěk z 25 m prostřelil brankáře
a vedli jsme 0:1. Ve 2. poločasu byla hra vyrovnaná, nám se dařily protiútoky a výborně zachytal brankář Šafařík. V 53. minutě jsme zahrávali trestný kop a domácí obránce si srazil míč do vlastní sítě = 0:2. Soupeř snížil
v 68. minutě z pokutového kopu. Závěr utkání patřil našemu Fraňkovi: v 79. minutě střílel po průniku Akchurina
do prázdné branky a v 85. minutě hlavou po trestném kopu uzavřel skóre na 1:4. V 82. minutě z malého vápna
poslal míč mimo branku.
19. 5. = Dlouhopolsko – Chleby = 3:2 (1:1) – 2x Akchurin, Pecen
Hosté nastoupili v deseti, a přesto byli lepším týmem, který hrozil z nebezpečných protiútoků. Našim se hra
nedařila. Vedli jsme od 13. minuty, kdy Akchurin pronikl obranou. Chleby odpověděly ihned – po rozehrání ve
středovém kruhu přesná střela z poloviny hřiště překvapila našeho brankáře. Ve 46. minutě nám Akchurin střelou
z úhlu vrátil vedení. Hostům se podařilo vyrovnat ve 49. minutě ranou z trestného kopu podél špatně postavené
zdi. Na konci utkání jsme se dočkali dvou pokutových kopů – Pecen v 76. minutě s přehledem proměnil, soupeř
v 88. minutě míč poslal mimo branku.
26. 5. = Záhornice – Dlouhopolsko = 3:2 (2:2) – Franěk, Akchurin
Vedli jsme od 7. minuty, kdy Franěk poslal zblízka po rohovém kopu míč do sítě. Domácí vyrovnali ve 31. minutě
po průniku středem obrany. O dvě minuty později Pecen z rohového kopu trefil tyč, vzápětí Akchurin přehodil
vybíhajícího brankáře i prázdnou branku. Ve 39. minutě se střela soupeře z trestného kopu odrazila od břevna
a dopadla za brankovou čáru. Akchurin tvrdou střelou pod břevno po úniku z pravé strany ve 42. minutě dokázal
vyrovnat. Ve druhém poločasu všem hráčům v úmorném vedru docházely síly, hrálo se spíše ve středu hřiště a my
jsme opět neproměnili jasné šance (sami před brankou byli Franěk, Musil i Akchurin). V 60. minutě domácí využili nedorozumění našeho stopera a brankáře a po střele do prázdné branky slavili vítězství. Bohužel, zaúřadoval
i rozhodčí Šafránek, který nepotrestal jasné dva fauly domácích v pokutovém území.
2. 6. = Dlouhopolsko – Žitovlice/Pojedy = 5:1 (1:1) – 3x Franěk, 2x Akchurin
V prvním poločasu byli hosté lepší, ale nevyužili několika příležitostí (nastřelili i tyč). Vedli jsme od 10. minuty, kdy
Akchurin proměnil samostatný průnik obranou. Soupeř vyrovnal po rohovém kopu ve 37. minutě. Ve druhé části
hry hosté opět neproměnili své šance, zato my jsme byli úspěšní po rychlých protiútocích: Franěk po přihrávce
Akchurina do prázdné branky (52. minuta), Akchurin sám před brankářem (71. minuta), Franěk střelou z voleje
(72. minuta). Skóre uzavřela střela Fraňka v 79. minutě (míč se odrazil od hostujícího hráče).
9. 6. = Vestec – Dlouhopolsko = 4:0 (2:0)
V 1. poločasu byli domácí lepší (již v 1. minutě trefili tyč), přestože jim byl ve 20. minutě vyloučený hráč. Využili
navíc protiútoků ve 26. a 35. minutě. Ve 49. minutě jsme po ztrátě míče inkasovali potřetí – o minutu později
Siegl nastřelil tyč. Ve druhé části hry jsme sice měli častěji míč, ale zápas ovlivnilo vyloučení Pavla Kříže v 62. minutě. Největší šanci zahodil Hájek, který v 65. minutě trefil brankáře a vyražený míč Akchurin poslal nad branku.
V 84. minutě soupeř trefil další tyč a o minutu později z protiútoku vstřelil čtvrtý gól.
16. 6. = Dlouhopolsko – Košík = 2:2 (1:0) – 2x Franěk
Zápas se nám nevydařil, hosté byli fotbalovější a pohyblivější. Vedli jsme od 6. minuty po chybě brankáře –
Franěk poslal míč do prázdné branky. Soupeř využil chybu našeho brankáře v 52. minutě a zaváhání obrany po
rohovém kopu v 54. minutě. Na 2:2 vyrovnal Franěk střelou z pokutového kopu v 82. minutě.

Konečná tabulka sezóny 2017/2018 – IV. třída, skupina B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mcely
Vestec
Žitovlice/Pojedy
Košík
Dlouhopolsko
Rožďalovice B
Dymokury B
Chleby
Vrbice
Sány/Opolany B
Netřebice
Hrubý Jeseník B
Křečkov B
Záhornice

26
26

20
16

1
3

5
7

80:28
77:47

61
51

26
26
26
26
26
26
26
26
26

14
14
13
13
12
12
9
10
9

3
3
5
2
4
2
5
2
3

9 79:54
9 52:39
8 56:53
11 63:48
10 50:37
12 53:47
12 44:45
14 50:53
14 38:72

45
45
44
41
40
38
32
32
30

26
26
26

5
6
4

9
3
5

12 42:69
17 42:75
17 43:102

24
21
17

střelci sezóny 2017/2018
16x – Skopal Ruslan
10x – Franěk Jaroslav
7x – Akchurin Omar
5x – Shaklein Anton
3x – Kvěch Jan, Hájek Martin
2x – Hingar Petr, Kříž Pavel, Pecen Jiří
1x – Švoma Vlastimil, Kříž Jan, Javorský
Petr, Kříž Jakub, Seifert Lukáš, vlastní
nejvíce utkání odehrál Hájek Martin = 22
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Sportovní
klub Dlouhopolsko
Velikonoční
odpoledne
Na Velikonoční neděli, 1. 4., u nás již
tradičně probíhalo velké tvoření. Jako každý
rok, tak i letos byly připraveny dílničky, kdy si
všichni návštěvníci mohli vyrobit různé jarní a
velikonoční ozdoby, obarvit vajíčka nebo uplést
pomlázku. Všichni jsme se zasmáli, popovídali
a užili si moc hezké odpoledne. Je krásné vidět,
jak si v dnešní uspěchané době najdou rodiče
čas a s radostí s dětmi tvoří. Letos jsme byli
opravdu všichni hodně mile překvapeni velkou
účastí. V jednu chvíli nám byla i třída, kterou
máme ve škole k dispozici, malá. Napočítali
jsme 45 dospělých a 25 dětí. Máme moc velkou
radost, že to co děláme, má smysl a hlavně, že
k nám rádi jezdíte. A zase moc děkujeme všem
za napečené dobrůtky.
Za organizátorky Veronika Knytlová

Sportovní
klub Dlouhopolsko
Úklid
fotbalového
hřiště
I my jsme se zapojili do akce
„Ukliďme
Česko“.
V
sobotu
dopoledne, 7. 4. , se sešlo několik
dobrovolníků, kteří i přesto, že
mají doma dost své práce, si našli
čas a vyrazili podpořit tuto akci.
Vydali jsme se uklízet okolí našeho
fotbalového hřiště a nebudete
věřit, kolik jsme toho tady
posbírali – 23 pytlů s odpadem!!!
A co, že jsme to všechno našli?
Drtivou většinu odpadů tvořilo
sklo – sklenice, půllitry, talíře,
dále pekáče, hrnečky, plechovky,
hadice od vysavače, různé dráty,
pletivo, boty, ale našli jsme i kliku
od dveří, ruční mixér, budíky,
plastové pytle a spousty dalšího
odpadu. Styďte se všichni, kdo
takhle odhazujete odpad do
přírody a zamyslete se jak se
chovat lépe. Protože my jsme
si připadali, jak na smetišti, než
na fotbalovém hřišti. Všichni
v tomhle prostředí žijeme, tak
proč si to takhle kazit. Na úklidu se podíleli: Průšovi, Knytlovi, Bažantovi,
Ivet Vocásková, Jindřiška Francová a Venda Hrdinu. Vám všem patří
velké poděkování! P. S. Na podzim bychom rádi tuto akci zopakovali, tak
budete mít šanci se přidat i vy ostatní, co Vám to tentokrát nevyšlo.
						
Za organizátorky Martina Knytlová

Pálení
čarodějnic
Jako
každoročně,
uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů
Dlouhopolsko
v pondělí 30. dubna „Pálení
čarodějnic“
v
Úvozu.
Tentokrát s překvapením.
Bylo připraveno občerstvení
pro děti i dospělé. Děti
si mohly na malé vatře
opékat špekáčky a k tomu
měly výběr ze dvou druhů
jejich oblíbených nápojů.
Dospělí
se
občerstvovali
sekanou s chlebem zapíjenou
čepovaným pivem. Účast
byla proti jiným rokům
mimořádná
–
několik
desítek
místních
občanů
s dětmi i bez dětí včetně
přespolních
návštěvníků.
Vládla dobrá pohoda i díky
pěknému
počasí,
které
umožnilo přítomným setrvat
co nejdéle a užít si společně
pěkný
večer.
Kontrola
Hasičského
záchranného
sboru, která přijela z Velkých
Výklek, neshledala závady
v rámci celé akce včetně
zajištění bezpečnosti všech
přítomných. Místní hasiči
zůstali na místě, dokud
neuplynula
třiadvacátá
hodina, oficiálně nahlášená
v Kladně jako ukončení ohně.
Ohlas většiny občanů byl
kladný.
Irena Rutarová
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Sportovní
klub Dlouhopolsko
Dlouhopolská
pouť
Dlouho vyhlížené datum v kalendáři,
26. 5., je tu a s ním i naše dlouhopolská pouť.
Přípravy byly veliké a očekávání ještě větší.
Slunečné počasí nám přálo a tak nezbývalo
než si celou akci hezky užít. Na pouťové
zábavě nechyběla všem již známá kapela
Naboso, výborné grilované pochoutky,
napečené koláčky a další dobrůtky. Pro děti
byl připraven skákací hrad a trampolína.
Odpoledne nám svým krásným tanečním
vystoupením zpestřily Chlumecké country
baby. Druhé vystoupení bylo premiérou
dlouhopolských holek, které dorazily na hřiště na stylových kolech a následně zacvičily svojí sestavu
na známou písničku Poupata. Po kulturní vložce pokračovalo s veselou náladou posezení. A kolik, že se
nás sešlo? Okolo stovky. Děkujeme za hojnou účast, která nás moc těší. Jsme rádi za tak super partu.
A ještě jedno velké poděkování patří všem sokolkám za odvahu a elán, se kterým do této akce šly.
Jsme na Vás pyšné! Děkujeme také pomocníkům, bez kterých bychom všechno stěhování nezvládli a
také těm, co nám i se sebemenší maličkostí pomohli. Další plánovaná akce: 25. 8. 2018 – rozloučení
s prázdninami 							
Za organizátorky Martina Knytlová

Sportovní
klub postižených
Dlouhopolsko
Svaz
tělesně
Zámky Hluboká nad Vltavou a Kratochvíle byly 9. 5. cílem zájezdu naší organizace. Národní kulturní
památka, zámek Hluboká, byl původně založen jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi.
V držení se zde vystřídalo několik šlechtických rodů. V roce 1661 koupil Hlubokou Jan Adolf I. Schwarzenberg.
Schwarzenbergové pobývali na Hluboké do konce roku 1939, kdy poslední majitel emigroval před nacisty
do zámoří. O svůj majetek definitivně přišli zvláštním zákonem v roce 1947. Schwarzenbergové hlubocký
zámek dvakrát stavebně upravili. Nejprve počátkem 18. století v barokním stylu, později provedli rozsáhlou
rekonstrukci v romantickém stylu tudorovské gotiky v letech 1840 – 1871 (vzorem byl anglický královský
zámek Windsor). Zámek obklopují krásné zahrady a udržovaný anglický park. Stěny a stropy pokojů
jsou bohatě zdobeny dřevořezbami a obloženy ušlechtilým dřevem. Zaujaly nás nádherné parketové
podlahy (v každém pokoji jiný tvar a vzor), ozdobně vyřezávané rámy kolem obrazů, krásné lustry nebo
sekretáře zdobené ebenovým dřevem a želvovinou. Nejcennější nábytek se nachází v Ranním salonu.
Prohlédli jsme si ložnici a šatnu kněžny Eleonory, tzv. Hamiltonův kabinet a čítárnu. Jde o luxusně zařízené
interiéry z 19. století. Největší místností zámku je sál knihovny s kazetovým stropem. Za zmínku stojí
i zbrojnice s bohatou sbírkou zbraní, která patří mezi nejcennější v českých zemích. Druhou zastávku
na naší cestě byla Kratochvíle, renesanční zámek nedaleko města Netolice. Patrová vila byla využívána
jako lovecké letní sídlo. Původně zde stával hospodářský dvůr nazývaný Leptáč. Roku 1583 pověřil Vilém
z Rožmberka vlašského stavitele Baldassara Maggiho z Arogna, aby mu postavil po vzoru italských vil nový
lovecký zámek. Za pouhých šest let vznikla stavba s vodním příkopem, ohradní zdí a krásnou renesanční
zahradou. Prohlédli jsme si vstupní sál s malovanými výjevy z lovů, prošli jsme pracovnou Petra Voka
z Rožmberka, pánskou ložnici a Velký horní sál. S ním sousedí nejokázalejší místnost zámku – velký
přijímací sál, nazvaný Zlatý. Ohromující štuková výzdoba, zdobená zlatem, opravdu stojí za zhlédnutí.
Druhým vrcholem prohlídky je bohatě vybavená přípravna jídel. Zde se jídla nevařila, ale při hostinách
se pouze upravovala, doplňovala nebo přihřívala. Prohlídka Vladařova pokoje, Dvořanské světnice, lázně
a zámecké kaple Narození Panny Marie ukončila návštěvu Kratochvíle. Na zpáteční cestě nás zastihl silný
liják a bouřka na dálnici – od Příbrami po Řitku, v Praze už slunečno, u nás také nespadla ani kapka vody.
Cesta však uběhla bez problémů a nezbývá než poděkovat našim milým organizátorkám za hezký zájezd.
Zdeňka Nováková
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Ze života obce
narodili se:

Naši jubilanti – blahopřejeme:

5. 4. – Viktorie Křivánková čp. 61

červen

přistěhovali se:

80 let – Pavla Křížová čp. 14

Michal Skalník čp. 122
Ivan Rúfus a Jaroslava Žítková čp. 91

srpen

65 let – Jaroslava Posejpalová čp. 53

Odstěhovali se:
Richard Krejčí čp. 98

Marie Maršíková – 90. narozeniny
Dne 2. dubna oslavila své 90. narozeniny paní Marie Maršíková č. p. 85. Narodila
se v Běrunicích manželům Josefu a Marii Svobodovým. Po absolvování školy byla
zaměstnaná v kanceláři lihovaru v Libouchci u Děčína. Po sňatku s Josefem Maršíkem
z Prahy, příslušníkem SNB, přešla do Obory, kde pracovala jako lesní dělnice.
Po narození dětí se stala zaměstnancem ČSD – obsluhovala hradlo železničního
přejezdu u Chlumce nad Cidlinou, Žehuně a zastávky Choťovice pod Oborou. Jejím
posledním zaměstnavatelem bylo Lesnické učiliště v Oboře, kde pracovala jako
uklízečka a v kuchyni. V roce 1988 odchází do důchodu. Vychovala dvě děti: Zdeňka
(1948 – 2017) a Vladěnu (1952). Mezi její koníčky patřily ruční práce a pletení.
Přejeme hlavně hodně zdraví, osobní pohodu a vše nejlepší i do dalších let.

ČP. 17
Č. p. 17 (původně č. p. 11) vzniklo po roce 1670, nyní je zcela přestavěno. Hospodářství se postupně
rozrůstalo: nové špýchary v roce 1877, nové hospodářské stavení v roce 1903, nová stodola v roce
1905. K úpravám domu došlo v roce 1957. Č. p. 17 postihl oheň celkem třikrát. Poprvé dům vyhořel
v roce 1898, podruhé 24. 6. 1925 (poté byl přestavěný). Při požáru 27. 11. 1994 shořela stodola.
Výměnek pro hospodáře, který obdržel č. p. 32, byl postavený v roce 1897 na dvoře nemovitosti.
Prvním známým hospodářem je v roce 1690 Pavel Drahokoupil – v majetku rodiny Drahokoupilů
zůstalo č. p. 17 do roku 1731. Postupně zde hospodaří rolníci Jan Kubánek, Myškové a Jan Steklý.
V roce 1809 usedlost získal Václav Zapotil z č. p. 26. Od jeho vnuka Václava hospodářství kupuje
v roce 1866 Jan Liska z Opočnice. Jeho dcera Marie se v roce 1888 provdala za Františka Košátka ze
Slovče. Současný majitel domu je čtvrtou generací rodu.

čp. 17, rok 1928

čp. 17
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